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Inleiding
Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van basisschool De
Sleutelbloem. U leest hier welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van
leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Binnen
dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend
onderwijs op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in
het ondersteuningsplan 2016-2020 en in de notitie basisondersteuning , beide van het SWV
PO IJmond.
In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast
vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het
samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden
aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is
georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school
aangegeven.
In dit schoolondersteuningsprofiel vindt u een ‘checklist op één A4’. Hier is in één oogopslag
terug te vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op
de site www.passendonderwijsijmond.nl. Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning
die binnen het samenwerkingsverband PO IJmond geboden wordt.
Tot slot nog een aanvullende opmerking. De basis van dit document ligt in de jaren hiervoor.
De zorgcoördinator optimaliseert het schoolondersteuningsprofiel in overleg, na
goedkeuring van het PT van De Sleutelbloem en in samenspraak met het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.
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1 Passend onderwijs
1.1 Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
“Het samenwerkingsverband huldigt de visie van thuisnabij onderwijs voor zoveel mogelijk
leerlingen, ook als er extra ondersteuning nodig is. Dat betekent dat er gedacht wordt vanuit
mogelijkheden van kinderen en niet vanuit beperkingen (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2014).”
Algemene doelen van het samenwerkingsverband :
1.

Het verzorgen van een dekkend aanbod voor alle leerlingen

2.

Goede samenwerking met ketenpartners

3.

Versterken passend onderwijs door het faciliteren van scholen

4.

Ondersteuning van scholen door het beschikbaar stellen van expertise en deskundig
personeel

5.

Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan direct betrokkenen met betrekking
tot het ontwikkelen en faciliteren van arrangementen

6.

Informeren en ondersteunen van scholen, ouders en andere betrokkenen.

7. Toewijzen, beheren en beheersbaar houden van financiën
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de gewenste
basisondersteuning op de scholen. De zeven principes van handelingsgericht werken zijn
uitgangspunt op alle scholen in
het samenwerkingsverband. Zie: Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs IJmond 20162020.

1.2 Passend onderwijs op De Sleutelbloem
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de
schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen
mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te
signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en
kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en pedagogische
partner.
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden
van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk
kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind.
Eén derde van de leerlingen wordt tweetalig opgevoed. Dit vraagt om een passend aanbod
dat bestaat uit extra ondersteuning ten aanzien van het taal- en woordenschatonderwijs.
Hierbij wordt, naast de zorgcoördinator ook de dyslexiespecialist en leescoördinator, die op
De Sleutelbloem aanwezig is, nauw betrokken.
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Er wordt ook specifiek aandacht besteed aan sociale vaardigheden middels het inzetten van
één van de gedragsspecialisten, binnen het team aanwezig. Zij coördineert het inzetten van
de Kanjertraining binnen de groep door de leerkracht, schrijft en herschrijft het protocol
Gedrag en verzorgt incidenteel Rots- en Watertraining in kleine groepen. Het team is een
lerende organisatie en leert van en met elkaar. Er zijn twee leerkrachtondersteuners en twee
onderwijsassistenten, die gezamenlijk 124 uur per week aan De Sleutelbloem verbonden zijn.

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren

Eén van de leerkrachtondersteuners is gespecialiseerd in TOS en staat hiervoor 16 uur per
week ingeroosterd. De leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten hebben een taak in
het begeleiden van leerlingen en worden aangestuurd door de zorgcoördinator.

1.3 Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op
onze school. Daarbij is het belangrijk vooruit te kijken en preventief en planmatig te
handelen.
Uitgangspunten handelingsgericht werken:
1.

Doelgericht handelen

2.

Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal

3.

Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school

4.

Leerkracht speelt een belangrijke rol

5.

Positieve aspecten zijn van groot belang

6.

Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling

7.

Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze

Samenwerken met ouders
Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale
ontwikkeling van het kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de
opvoeding. Leerkrachten, zorgcoördinator en directie zijn als onderwijsprofessionals
verantwoordelijk voor het onderwijs op school. Ouders en school profiteren van elkaars
deskundigheid en kennis als het gaat om de ontwikkeling van het kind. (zie ook: schema
ondersteuningsroute binnen de school, paragraaf 2.4.1).
En wat wil de leerling zelf?
Veel kinderen kunnen zelf aangeven wat ze goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. De
leerkracht probeert het kind te betrekken bij het bepalen van eigen leerdoelen. Samen met
het kind wordt bedacht wat nodig is om het gestelde doel te bereiken. Op deze manier wordt
het kind mede-eigenaar van het eigen leerproces. De leerkracht voert gesprekken met het
kind en kan hierbij gebruik maken van het formulier “Hoe denk jij erover?” (zie
ondersteuningsplan SWV IJmond).
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2 Basisondersteuning
“Basisondersteuning is de door de gezamenlijke schoolbesturen afgesproken mate van ondersteuning
die elke school in het samenwerkingsverband minimaal biedt. Het kan zijn dat leerlingen meer vragen
dan de afgesproken basisondersteuning, dan wordt gesproken over extra ondersteuning of
arrangementen. Afspraken over de basisondersteuning zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van
het samenwerkingsverband (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2016-2020).”
De vier aspecten van basisondersteuning zijn:
1. Basiskwaliteit
2. Planmatig werken
3. Ondersteuningsstructuur
4. Preventieve en lichte curatieve interventies

2.1 Basiskwaliteit.
“De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met behulp
van het toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen,
hebben hun basiskwaliteit op orde. (SWV Passend Onderwijs IJmond, 2016-2020)

2.2 Planmatig werken
“De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben,
daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert (SWV Passend Onderwijs IJmond,
2016-2020)”.

2.2.1 De cyclus handelingsgericht werken
In de klassen wordt gewerkt volgens het model van handelingsgericht werken. Dit model
beschrijft een manier van cyclisch werken. Deze cyclus wordt het gehele jaar doorlopen met
twee specifieke momenten halverwege en aan het eind van het schooljaar en bestaat uit de
volgende stappen:
1. Het evalueren en verzamelen van gegevens over leerlingen;
2. Het signaleren en benoemen van leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften;
3.

Het overwegen van mogelijkheden en alternatieven (toegevoegd vanuit regulatieve analyse)

4. Het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;
5. Het opstellen van een groepsnotitie en dit per week vertalen naar de weekplanning;
6. Het uitvoeren van de weekplanning en dagelijks evalueren en bijstellen.
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Figuur 1: cyclus handelingsgericht werken

De school werkt met een zorg ondersteunend team dat bestaat uit twee/drie specialisten
ondersteuning en één zorgcoördinator
De leerkracht wordt door de specialist ondersteuning begeleid bij het doorlopen van de
cyclus door onder meer:
1. De leerlingbespreking ELB; (effectieve leerlingbespreking)
2. Leerlingbespreking in de onderwijsteams, voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
3. Observaties in het OT
4. Ondersteuning bij het bijstellen van groepsnotitie
5. Aanvullen van groeidocumenten /Topdossiers*
6. Ondersteuningsteam gesprekken met ouders
De leerkracht wordt door de zorgcoördinator begeleid bij het doorlopen van de cyclus door
onder meer:
1. De groepsbespreking;
2. Leerlingbespreking in de onderwijsteams, voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
3. De OT bezoeken door PT;
4. Groepsanalyse n.a.v. Cito toetsen
5. Ondersteuning bij het bijstellen van groepsnotitie
6. Aanvullen van groeidocumenten /Topdossiers*
7. Ondersteuningsteam gesprekken met ouders
Aan het begin van het schooljaar brengt de leerkracht de kenmerken en onderwijsbehoeften
van de groep in kaart door de overdrachtsinformatie van de vorige leerkracht te bestuderen
en hierop voort te borduren. De leerkracht van het vorige leerjaar legt vast wat de
pedagogische en didactische kenmerken zijn van de groep. Aan de hand van de verzamelde
informatie beschrijft de leerkracht hoe afgestemd wordt op de verschillende
onderwijsbehoeften van de leerlingen/groep. Dit kan afstemming zijn in aanbod, instructie,
verwerking en onderwijstijd. Deze gegevens worden in de groepsnotitie vastgelegd middels
tabellen en datamuren per vak gespecificeerd. Er wordt gewerkt vanuit de doelen van de
6
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SLO. Indien het gaat om afstemming in het aanbod worden de (specifieke) leerdoelen ook
beschreven. Dit alles wordt samengebracht in de groepsnotitie.
Wanneer leerlingen op zorgniveau 3 zitten krijgen zij een handelingsplan. De leerkracht stelt
het handelingsplan op in overleg met de specialist ondersteuning. Het handelingsplan wordt
na een vooraf bepaalde tijd (gemiddeld 8 weken) geëvalueerd en bijgesteld of afgesloten.
De organisatie van de afstemming wordt tevens beschreven en is terug te vinden in de
weekplanning van de leerkrachten.
Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats tijdens de groepsbespreking met het PT. De
onderwijsbehoeften van de leerlingen worden besproken en opnieuw vastgesteld.
Handelingsplannen worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld of afgesloten.
Tevens kan het zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft op pedagogisch gebied.
In overleg met het zorg ondersteunend team wordt dan een pedagogisch plan opgesteld. In
dit plan wordt beschreven wat de doelen voor de komende periode zijn. Voor het
formuleren van de didactische doelen maken we gebruik van de leerlijnen van de SLO.
Uitgangspunt is dat alle leerlingen het basisaanbod krijgen aangeboden.
Uitzonderingen hierop zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit zijn de
leerlingen die het eindniveau van groep 8 niet zullen halen. Voor deze leerlingen wordt een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. De zorgcoördinator komt regelmatig in de klas
kijken om de leerkracht feedback te geven op de uitvoering van de plannen (OT bezoek).
*In het schooljaar 2017-2018 is het groeidocument vervangen door het (digitale) Topdossier.
Kinderen die voor 2018 een groeidocument hadden, houden dit. Vanaf 2018 worden nieuw
te starten groeidocumenten vervangen door Topdossier.
In dit document wordt daarom gesproken over “groeidocumenten / Topdossiers”.
Leerlingen die dit behoeven kunnen via Parnassys worden aangemeld door de knop
‘zorgaanvraag’.

2.2.2 Organisatie leerlingenzorg
Verzamelen en ordenen van gegevens
Alle gegevens over de ontwikkeling van de leerlingen worden digitaal opgeslagen in het
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het stelt ons in staat om regelmatig en systematisch
gegevens te verzamelen omtrent de vorderingen van de leerlingen, waarbij gebruik gemaakt
wordt van een aantal observatielijsten (o.a. fonemisch bewustzijn) en signaleringstoetsen
(o.a. methode toetsen).
De leerkrachten verzamelen ook gegevens met behulp van niet-methode gebonden toetsen.
Op de jaarlijkse toets-kalender staat vermeld welke niet-methode gebonden toetsen, wanneer
en in welke groepen worden afgenomen.(Bijlage: Toets-kalender 2019-2020).
7
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Hiernaast wordt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling het observatiesysteem KIJK (groep
1-2) en KanVas (groep 3-8) gebruikt.
Een en ander gebeurt volgens onderstaande procedures.
Groep 1-2
Groepsleerkrachten van groep 1 en 2 verzamelen/registreren de ontwikkeling van leerlingen
door middel van observatiegegevens, een kleutervolgsysteem KIJK en eventueel
aanvullende toetsen. Met het oog op het proces van aanvankelijk lezen in groep 3 wordt er in
groep 2 bij risicoleerlingen een ‘dyslexie-screening oudste kleuters’ van KIJK gedaan. Dit
gebeurt volgens het Dyslexieprotocol.
Er wordt thematisch gewerkt en het beredeneerd aanbod is beschreven. Dit schooljaar zal
gericht zijn op het borgen van de gemaakte afspraken hierover.
Er wordt aandacht gegeven aan het fonemisch- en gecijferd bewustzijn en de observaties
worden gebruikt om de leerontwikkeling per kind in kaart te brengen.
Groep 3 tot en met 8
De leerkrachten verzamelen gegevens door gebruik te maken van methode-gebonden
toetsen, observaties, gesprekken met leerlingen en ouders. Dit wordt geregistreerd in
ParnasSys. Een aantal keer per jaar wordt gebruik gemaakt van niet-methode-gebonden van
CITO die worden geregistreerd in CITO-LOVS, wat is gekoppeld aan Parnassys, zodat ook
daar de gegevens zichtbaar zijn.
De volgende (CITO) toetsen worden afgenomen:
•

Herfst-, winter, lente- en zomersignalering van VLL (groep 3)

•

DMT (groep 3-8)

•

AVI (groep 3-8)

•

Spelling LOVS (groep 3-8)

•

Begrijpend luisteren LOVS (groep 3 en midden groep 4)

•

Begrijpend Lezen LOVS (groep 5-8 en eind groep 4)

•

Rekenen- Wiskunde LOVS (groep 3-8)

•

Rekenen-Wiskunde Basisbewerkingen (alleen bij die leerlingen met een score op
Rekenen- Wiskunde LOVS van IV of lager)

De (toets)gegevens van de leerlingen en de groepsoverzichten zijn terug te vinden in
Parnassys.
Naast het invoeren van de toets-gegevens worden er ook notities aangemaakt in Parnassys,
voor de invoering en afspraken rondom deze notities wordt momenteel gewerkt aan een
draaiboek door de onderzoeksgroep Parnassys en moet eind dit schooljaar klaar zijn. Deze
notities staan genoteerd in het digitale dossier van de leerling.
Van de resultaten op de niet methode-gebonden toetsen (Cito LOVS) maken de leerkrachten
een analyse op groepsniveau. Daarna worden de doelen aangepast in de groepsnotitie en
besproken met de zorgcoördinator.
8
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Veel van de leerling-gegevens zullen terug te vinden zijn in Parnassys. Een aantal gegevens,
zoals inschrijfformulieren, officiële documenten en onderzoeksverslagen, zullen tevens
bewaard worden in het leerling-dossier in een afsluitbare kast.
De school dient een deel van het leerling-dossier na twee jaar te verwijderen. Is er sprake van
een doorverwijzing naar het SO dan geldt een bewaarplicht van 3 jaar. De leerling-gegevens
over verzuim/ afwezigheid en in- en uitschrijving blijven 5 jaar bewaard door de school.
Signaleren en bespreken van leerlingen
Wanneer een leerkracht 'handelingsverlegen' is en/of zorgen heeft over een leerling gaat de
leerkracht eerst in gesprek met een collega-leerkracht en/of de specialist ondersteuning.
Hierna kan een ELB gepland worden met de specialist ondersteuning. Regelmatig (1x in de 2
weken) kunnen er ELB gesprekken worden ingepland.
De hulpvraag van de leerkracht staat centraal tijdens het ELB. Deze gesprekken staan
gepland in de jaarkalender van de school. De leerkracht of de specialist ondersteuning neemt
het initiatief tot dit gesprek. Er wordt gesproken over de zorgen over de ontwikkeling van de
leerling.
De leerlingbespreking kan leiden tot de volgende stappen:
•

Bijstellen van doelen (zie weekplanning en groepsnotitie)

•

Inschakelen zorgcoördinator (indien noodzakelijk ook directie)

•

Inschakelen externe hulpverlening (Socius, Schoolmaatschappelijk werk, CJG,
schoolarts, leerplicht etc.)

•

Inschakelen onderwijsondersteuning team (SWV, Auris etc.)

Een aantal keer per jaar vindt een consultatie en/of Ondersteunings Team (OT) plaats met de
medewerker van het samenwerkingsverband, de directeur, de zorgcoördinator, specialist
ondersteuning, de mentor van de leerling, eventuele externe specialisten en de ouders van de
te bespreken leerling.
In september 2018 is gestart met het traject “Coaching on the job” vanuit SWV IJmond, dit
loopt nog door.
De groepsleerkracht geeft in de groep extra individuele hulp aan een leerling zelf of
instrueert de leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent. De leerkracht maakt hierbij
gebruik van de in de methode aangegeven adviezen voor extra ondersteuning, de orthotheek
en/of adviezen van de zorgcoördinator, specialist ondersteuning of collega leerkracht. Na
afloop van een van tevoren afgesproken termijn (ongeveer 8 weken) worden de doelen
geëvalueerd. Indien noodzakelijk wordt de extra hulp voortgezet, aangepast of afgesloten.
De extra te bieden hulp wordt genoteerd in het weekplan. Bij problemen met het organiseren
van de ondersteuning in de klas wordt overlegd met de zorgcoördinator of ondersteuning
door leerkrachtondersteuners of onderwijsassistenten buiten de groep mogelijk is. De ouders
worden hierover geïnformeerd door de leerkracht.
9
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Het PT voert maandelijks OT bezoeken uit. Een OT bezoek heeft tot doel om de leerkrachten
te observeren bij en professionaliseren in het aansturen van de onderwijsleerprocessen in het
OT, zodat het onderwijs en de extra ondersteuning in de groepen geoptimaliseerd kan
worden.
Zorgniveaus
Zorgniveau 1
De leerling ontwikkelt zich gemiddeld of goed en functioneert in de groep. De begeleiding
vindt plaats volgens de aanwijzingen in de methode.
Zorgniveau 2
De leerling ervaart geringe leer- of ontwikkelproblemen op deelgebieden. De leerling krijgt
(extra) instructie op niveau.
Zorgniveau 3
De leerling ervaart ernstige leer- of ontwikkelingsproblemen op enkele of alle deelgebieden.
De leerstof en instructie worden afgestemd op de onderwijsbehoeften
van de individuele leerling. De leerling wordt aangemeld voor een
ELB. Een individueel- of groepshandelingsplan is vereist.
Zorgniveau 4
De problemen zijn ernstig en hardnekkig. De leerling wordt aangemeld voor een ELB. De
leerstof en de instructie worden afgestemd op de onderwijsbehoeften
van de individuele leerling. Er wordt een Topdossier aangemaakt.
Vanaf OT 5/6 wordt dit in een OPP beschreven.
Evaluatie van de geboden hulp
Het individuele handelingsplan wordt door de leerkracht na ongeveer 8 weken geëvalueerd
en bijgesteld of afgesloten. Dit wordt kortgesloten met de specialist ondersteuning, die het
vervolgens met de zorgcoördinator kortsluit. Hierbij wordt ook geëvalueerd hoe het proces
is verlopen (door wie is de hulp geboden, was de tijd voor de te bieden hulp afdoende? Etc.)
(zie figuur 2)
(verzamelen
van) gegevens
van leerling

evalueren van
handelingsplan
en proces

signaleren van zorg
en specifieke
onderwijsbehoeften

overwegen van
mogelijkheden
en
alternatieven

uitvoeren van
handelingsplan

opstellen van
handelingsplan

Figuur 2: cyclus handelingsplan
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Het inschakelen van het ondersteuningsteam SVW IJmond
Wanneer de school – na de evaluatie van de geboden hulp – handelingsverlegen is, dan
wordt het ondersteuningsteam SWV IJmond ingeschakeld. Hiervoor wordt toestemming aan
de ouders gevraagd en de ouders worden uitgenodigd bij het overleg
(“OndersteuningsTeam, OT”) aanwezig te zijn.
Als voorbereiding op het OT-overleg vult de leerkracht Deel 1 van het TOP-dossier in.
Opstellen van een ontwikkelingsperspectief
Vanaf groep 5/6 kan een leerling een ontwikkelingsperspectief krijgen, dit wordt aan het
groeidocument/ Topdossier toegevoegd.
In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan
halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de
onderwijsbehoeften van de leerling. En het laat zien naar welk vervolgonderwijs de school,
samen met de leerling en diens ouders, toewerkt.
Het document (het OPP, het ontwikkelingsperspectief) is bedoeld als een procesdocument
waarin het traject van werken aan en met aangepaste einddoelen wordt gedocumenteerd.
Er wordt een OPP opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen áls die
ondersteuning valt buiten de basisondersteuning. Deze in het ondersteuningsplan van het
SWV omschreven afspraak over wat onder basisondersteuning valt en wat onder extra
ondersteuning, is bepalend voor de gevallen waarin er een OPP moet worden opgesteld (zie
bijlage).

Aanmelding bij het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO)
Wanneer blijkt dat de onderwijsbehoefte van de leerling de basisondersteuning van de
school overstijgt, en ook de extra ondersteuning niet afdoende blijkt te zijn, dan kijkt de
school in samenwerking met waar deze leerling beter op zijn/ haar plek zal zijn. Dit kan een
andere basisschool, een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) of een school voor
Speciaal Onderwijs (SO) zijn. Voor deze laatste twee vormen is een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
IJmond noodzakelijk. De school is verantwoordelijk voor de aanvraag van de
Toelaatbaarheidsverklaring en stelt het dossier samen. Deze toelaatbaarheidsverklaring dient
verkregen te worden in het Topdossier.

2.3 Preventieve en lichte curatieve interventies
2.3.1 Signalering van ondersteuningsbehoeften
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De volgende instrumenten worden gebruikt om de ontwikkeling te volgen en eventuele
ondersteuningsbehoefte te signaleren:
•

De methodetoetsen van Taal op maat, Spelling op maat en Wereld in Getallen.

•

De Sleutelbloem gebruikt het LOVS van CITO als onafhankelijke toets om de
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen te meten.

•

Voor de herfstvakantie in groep 8 wordt de NIO en later in het schooljaar (medio
april 2019) de IEP afgenomen.

•

In de groepen 1 en 2 worden meerdere keren per jaar de controletaken van
Fonemisch bewustzijn afgenomen beginsituatie eind groep 1, herhaling hiervan
midden groep 2 en eindtoets voor groep 2

•

In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem KIJK.
Van de kinderen die afkomstig zijn van de inpandige peuterspeelzaal Calimero,
wordt de KIJK-observatie van de peuterspeelzaal als onderdeel van de warme
overdracht meegenomen. We streven hiermee naar een doorgaande lijn in de
ontwikkeling.

•

In de groepen 3-8 wordt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling Kanvas gebruikt
als signaleringsinstrument.

2.3.2 Ondersteuning bij het leren
Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie
Deskundigheid
Voorziening

Gebouw/materialen
Samenwerking met externe
partners

Zorgcoördinator en dyslexiespecialist
Protocol ernstige lees- en spellingsproblemen en dyslexie
Taal in blokjes
Estafette - technisch lezen groep 4 t/m 8
VLL groep3
Tom en Som
Connect en Ralfi lezen
Taalzee
Vanaf 2018-2019 wordt het programma BOUW! ingezet
Tablets en chromebook
Extra werkruimte buiten het lokaal
Advies OBD medewerker en samenwerkingsverband
Contacten met diverse dyslexie-behandelaars t.b.v. de
remediering van leerlingen met dyslexie

Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie
Deskundigheid
Zorgcoördinator en rekencoördinator
Voorziening
Lesmethode Wereld in Getallen.
'met sprongen vooruit' groep 3 en 4, vanaf dit schooljaar
wordt hier ook ervaring mee opgedaan in de groepen 5 t/m 8.
12
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Gebouw/materialen
Samenwerking met externe
partners

Maatwerk rekenen
Rekentuin
Tablets en chromebook
Extra werkruimte buiten het lokaal
Advies OBD medewerker en samenwerkingsverband

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid
Zorgcoördinator, specialist ondersteuning
Specialisten uit leergroep meer begaafdheid
Voorziening
Beleidsplan “Meer- en hoogbegaafde leerlingen” krijgt
aanpassing dit schooljaar
SiDi-3 protocol
Rekentijgers e.a. materialen uit de orthotheek
Wereld in Getallen en Taal op maat 3*
Gebouw
Tablets en chromebooks
Lokalen van de groepen
Samenwerking met externe
Advies OBD medewerker en samenwerkingsverband
partners
Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
Deskundigheid
Zorgcoördinator, specialist ondersteuning,
leerkrachtondersteuners en Onderwijsassistenten
Voorziening
OPP
SLO leerlijnen
Rekentuin, taalzee
Kindspecifieke ondersteunende materialen
Gebouw
Tablets en chromebooks
Extra werkruimte buiten het lokaal
Samenwerking met externe
Advies OBD medewerker en samenwerkingsverband
partners

13
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2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
Preventief handelen
Een positief pedagogisch klimaat, voorspelbaar leerkracht handelen en structuur in het
klassenmanagement zijn een voorwaarde om problemen op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling en gedrag te kunnen voorkomen.
Handelingsgericht kunnen werken en vooruit kunnen kijken zijn vaardigheden die hierbij
gewenst zijn. Ook kan het scheppen van duidelijke verwachtingen gedragsproblemen
voorkomen.
Methode, training en/of plannen voor sociale veiligheid
De school gebruikt de methode ‘Kanjertraining’ voor sociale veiligheid.
De school geeft incidenteel ‘Rots en water training’.
De school beschikt over een gedrags (anti-pest)protocol
De school heeft een sociaal veiligheidsplan

Aanbod voor leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek
Deskundigheid
Zorgcoördinator
Gedragsspecialisten
Specialist ondersteuning
Kanjertrainer
Trainer ‘Rots en water’
Anti-pest coördinator
Nascholing team Kanjertraining
Aandacht en tijd
Kanjertraining: Methode KanVas
Standaard 1 keer per week op weekrooster
Kanjertaal spreken
Voorziening
Website SLO: www.sociaalemotioneel.nl
Teamtraining
Petten en posters
Rots en water trainingen
Concentratieschermen
Tangels / Wiebelkussens / koptelefoons
Time out plekken (binnen en buiten)
Gebouw
Eigen lokaal
Speellokaal
Speelplein
Samenwerking met externe
Advies OBD medewerker en samenwerkingsverband
partners
CJG coaches, GGD: Jeugdverpleegkundige en schoolarts,
Triversum, Lucertis.
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2.3.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Zie bijlage.

heeft opmaak toegepast: Markeren

2.3.5 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling
Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften
Deskundigheid
Zorgcoördinator en MRT specialisten
Aandacht en tijd
Tijdens schooltijd indien nodig
Voorziening
Schrijven zonder pen
Chromebook en tablets
Aanpassing meubilair
Eigen lokaal
Gebouw
Speellokaal en gymzaal
Speelplein
Samenwerking met externe
Advies OBD medewerker en samenwerkingsverband
partners
SMW (schoolmaatschappelijk werk) van uit CJG
Heliomare, fysiotherapeuten en ergotherapeuten

2.3.6 Medische handelingen
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Binnen het bestuur is een protocol voor medische handelingen vastgelegd.
Indien sprake is van een noodzaak voor een medisch protocol moet door en met
toestemming van ouders een formulier worden ingevuld. Dit wordt naar het bestuursbureau
gestuurd, waar een protocol wordt opgesteld dat door ouders goedgekeurd moet worden
alvorens deze met het team wordt gedeeld. Het medisch protocol moet zichtbaar zijn voor de
naast betrokken OT leden en zichtbaar worden opgehangen in de teamkamer opdat alle
teamleden ook kennis kunnen nemen van dit protocol. De BHV coördinator moet op de
hoogte zijn van deze protocollen en de BHV-ers hierover inlichten.
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2.5 Ondersteuningsstructuur
“De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft
georganiseerd, ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.”

2.5.1 Ondersteuningsroute binnen school

School en leerkrachten
Stap1
Leerkracht in de groep observeert,
signaleert, voert kind-gesprekken en werkt
handelingsgericht.
Stap 2
Leerkracht overlegt met collega(s) en/of
specialist ondersteuning.
Collegiale consultatie en/of Leerlingbespreking
(ELB) met specialist ondersteuning
Stap 3
specialist ondersteuning overlegt met
zorgcoördinator:
-wat /wie is er nodig binnen school?
Stap 4
a. Zorgcoördinator /specialist
ondersteuning/leerkracht hebben consultatief
overleg (SWV)
b. Zorgcoördinator /specialist
ondersteuning/leerkracht hebben consultatief
overleg met begeleider passend onderwijs
SWV
c. (eventueel) start Topdossier
Stap 5
Overleg ondersteuningsteam (OT) a.d.h.v.
stappenplan (SWV ) en Topdossier wordt
aangemaakt.
Leerkracht brengt leerling in en maakt de start
met het invullen van het Topdossier.
Stap 6
a. Indien basisondersteuning: afspraken intern
b. Indien extra ondersteuning of verwijzing
SBO/SO

Stap 7
Overleg ondersteuningsteam (OT) PT,
specialist ondersteuning, leerkracht met
relevante partners en
betrokkenen
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Interactie met ouders
Leerkracht in gesprek met ouders, delen
zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen
aanpak. (kennismakingsgesprek,
voorgangsgesprek)
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Leerkracht informeert ouders en wisselt
ervaringen uit en maakt gebruik van expertise
ouders. (voortgangsgesprek, tussentijdse
gesprekken op uitnodiging)

Ouders moeten toestemming geven voor het
gesprek met het SWV en zijn op de hoogte van
het plaatsvinden van het gesprek.
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Ouders moeten toestemming geven voor
bespreking in het ondersteuningsteam
Ouders kunnen worden uitgenodigd bij
bespreking in ondersteuningsteam

Toelichting aan ouders wat ze kunnen
verwachten. Route schetsen, handelingsplan
bespreken, afspraken maken over
terugkoppeling naar ouders.
Ouders uitnodigen bij bespreking.

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt, Complex
scriptlettertype: 10 pt
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt, Complex
scriptlettertype: 10 pt
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 10 pt, Complex
scriptlettertype: 10 pt

september 2019

2.5.2 Ondersteuningsteam (OT)
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Het ondersteuningsteam komt een aantal keer per schooljaar bijeen. In het
ondersteuningsteam staan vragen rond de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van
kind, ouders en school centraal.
Samenstelling ondersteuningsteam:
• Leerkracht
• Zorgcoördinator
• Specialist ondersteuning
• Begeleider passend onderwijs SWV
• Schoolmaatschappelijk werker (op afroep)
• Directeur (voorzitter)
• Op uitnodiging: ouders en externen
Ouders worden bij een bijeenkomst van het ondersteuningsteam uitgenodigd en zijn
aanwezig bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam. Het
ondersteuningsteam werkt volgens de handelingsgerichte systematiek (zie bijlage
‘Ondersteuningsteam in stappen’).
In 2018-2019 is gestart met het “Coaching on the job traject ondersteuningsteams (handelingsgericht
arrangeren)”, dit krijg in 2019-2020 een vervolg.
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Voor het inzetten van extra ondersteuning op school is het voorwaardelijk dat de leerling is
besproken in het ondersteuningsteam en er een groeidocument is ingevuld/ Topdossier is
aangemaakt.

2.5.3 Het groeidocument/ Topdossier
Het groeidocument is een verouderde vorm van verslaglegging (in groep 6, 7 en 8 komt dit nog voor)

Als een kind vast dreigt te lopen in het onderwijsleerproces worden de ouders daarover door
de leerkracht geïnformeerd. Door het systematisch volgen van de ontwikkeling van de
leerling en het plannen van de volgende stappen wordt door de leerkracht gesignaleerd
wanneer een leerling onvoldoende tot ontwikkeling komt. Dit wordt besproken tijdens ELB
gesprekken, de groepsbesprekingen en de daarop volgende leerlingbespreking. Hierin staat
de hulpvraag van de leerkracht centraal. Tot het invullen van het Topdossier wordt
overgegaan op het moment dat het SWV betrokken wordt bij de leerling, dat wil zeggen er is
een hulpvraag waarbij externe ondersteuning nodig is. Om een Topdossier in te kunnen
vullen dient via Parnassys een zorgaanvraag gedaan te worden door specialist
ondersteuning of zorgcoördinator, hierdoor worden gegevens gekoppeld.
Het eerste deel van het groeidocument/ Topdossier is een middel om de
ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart te brengen. Relevante gegevens,
bevorderende en belemmerende factoren worden eerst samen met ouders en op
zorgteamniveau besproken en indien gewenst daarna beschreven. Ouders dienen hier wel
schriftelijk toestemming voor te geven via een accordering in het eerste deel van het
groeidocument/ Topdossier.
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Het groeidocument/ Topdossier kan tevens als voorbereiding op- en verslaglegging van de
eventuele bespreking in het ondersteuningsteam dienen.
De zorgcoördinator coördineert het invullen en archiveren van het groeidocument
/Topdossier.
NB. Bij aanvraag voor extra ondersteuning in de vorm van een verwijzing naar het speciaal
(basis) onderwijs is een volledig ingevuld Groeidocument/ Topdossier, inclusief OntwikkelPerspectief-Plan, nodig.

2.5.4 Begeleider passend onderwijs SWV
Aan de school is een begeleider passend onderwijs en een gedragsspecialist vanuit het
samenwerkingsverband verbonden. Bovendien zijn er specialisten vanuit het
samenwerkingsverband op verzoek beschikbaar, op diverse gebieden zoals: het jonge kind,
Lichamelijk gehandicapte leerlingen, langdurig zieke kinderen, hoogbegaafdheid, gedrag
etc.
Doel van de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband is om het niveau van de
basisondersteuning en preventieve en licht curatieve interventies te optimaliseren en om
eventuele (curatieve) interventies te plegen. Op termijn zal dit de noodzaak van aanvraag
arrangementen en verwijzingen naar het s(b)o minimaliseren.
De vaste begeleider passend onderwijs kan worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom
de ondersteuning op individueel- groeps- en schoolniveau. De begeleider heeft zitting in het
ondersteuningsteam en is procesbegeleider bij de arrangeergesprekken. School is en blijft te
allen tijde eigenaar van het ondersteuningstraject.

2.5.5 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker (SMW) zorgt voor de korte lijn naar het CJG en het
bredere veld van jeugdzorg. Zij coördineert de zorg vanuit het CJG en kan advies geven ten
aanzien van (vroeg) signalering en preventie in en om de school. De schoolmaatschappelijk
werker (SMW) is er ook om bij een opvoedingshulpvraag de communicatielijnen tussen
school en ouders open te houden en houdt de zorgcoördinator op de hoogte van de
voortgang.
Daar waar ouders om de school heen externe ondersteuning inschakelen, waarbij uiteindelijk
ook inbreng van de school wordt verwacht, is het streven om de contacten via onderwijs c.q. SMW te laten lopen. Als externe adviseurs handelingsadviezen geven aan de school,
maakt de school de afweging of de uitvoering hiervan wenselijk en zo ja, mogelijk is. De
school communiceert het standpunt dat ze inneemt naar de ouders.
Verwijsindex
Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden
overwogen een leerling aan te melden voor de verwijsindex. Binnen de school is de
18
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zorgcoördinator aangewezen als contactpersoon. Hij/zij is als enige bevoegd een melding bij
de verwijsindex te doen.
Melding geschiedt alleen na overleg met de directeur en met medeweten van de ouders.
Doel van een melding is zicht te krijgen op de in het gezin aanwezige hulpverlening en om
duidelijk te krijgen welke instantie de coördinatie van de hulpverlening op zich neemt. Bij
een ‘match’ nemen hulpverlenende instanties en school contact met elkaar op. De instantie
met de meeste bevoegdheden is verplicht de zorg rond het gezin te coördineren. Dit is nooit
de school.

2.5.6 Overige externe deskundigen
De jeugdarts en schoolverpleegkundige komen gedurende de basisschoolperiode meerdere
keren op school om leerlingen met hun ouders te zien.
Vanuit de GGD is er contact met logopedie voor het jaarlijkse screenen van alle leerlingen in
de groepen 2. Tevens kunnen er leerlingen uit andere groepen worden aangemeld voor een
screening.
Er zijn nauwe banden met de prof. Van Gilse-school van de Koninklijke Auris Groep: er zijn
meerdere leerlingen die een arrangement hebben en begeleiding op het gebied van
taalspraak krijgen van een ambulant begeleider. Binnen de school is een
leerkrachtondersteuner met specialisme TOS aanwezig die de leerlingen wekelijks
ondersteunt en nauw betrokken is bij de contacten met de ambulant begeleider.
Er zijn hiernaast contacten met o.a.:
•

SWV IJmond

•

OBD; Onderwijs Begeleidings Dienst Noordwest.

•

De Fakkel: Hier worden kinderen die minder dan een jaar in Nederland wonen,
opgevangen en bekend gemaakt met de Nederlandse taal.
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•

Lucertis; Kinder- en Jeugdpsychiatrie

•

Logopediste(s) regio Beverwijk, Heemskerk en Castricum

•

Audiologisch Centrum Alkmaar

•

Heliomare; Kinderrevalidatiecentrum

•

Kinderfysiotherapie / ergotherapie

•

Veilig Thuis

•

Wijkagent

•

Leerplichtambtenaar

•

Zorgcoördinatoren Stichting Fedra

september 2019

2.5.6.1 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de
school
Functie/ deskundigheid

Taak

Leerkracht

•

Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.

•

Voert de basisondersteuning in de groep uit.

•

Heeft basiskennis en vaardigheden op het gebied van
(lichte) ondersteuningsbehoeften bij leren en gedrag.
(Zorgniveau 1 en 2)

•

Onderhoudt contact met ouders en kind.

•

Signaleert zorg en bespreekt zorg met specialist
ondersteuning tijdens een ELB gesprek.

•

Draagt zorg voor het leerling-dossier en het invullen

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren

van de groeidocumenten / Topdossiers.
heeft opmaak toegepast: Markeren

Zorgcoördinator

•
•

•

•

•
•

Specialist
ondersteuningsbeleid

•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunt de leerkrachten bij handelingsverlegenheid
op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen.
Initieert en implementeert beleid op het gebied van
ondersteuning en bewaakt de kwaliteit op
ondersteuningsgebied.
Levert een bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en
uitvoering van basisondersteuning in de school,
waaronder opbrengstgericht werken.
Ondersteunt leraren bij het bieden van passend
onderwijs (Zorgniveau 3 en 4). Onderhoudt contacten
met ouders, leerling, externen.
Verzorgt agenda ondersteuningsteam.
Coördineert het invullen van groeidocument /Topdossier
en het bijhouden van het leerling-dossier.
Rapporteert aan en overlegt met directie.
is de voorzitter van de stuurgroep ondersteuning.
De leerlingbespreking ELB; (effectieve
leerlingbespreking)
Leerlingbespreking in de onderwijsteams, voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Observaties in het OT
Ondersteuning bij het bijstellen van groepsnotitie
Aanvullen van groeidocumenten /Topdossiers*
Ondersteuningsteam gesprekken met ouders

Nader aan te vullen zullen ook taken zijn die hierboven
worden omschreven
Directeur

De directeur is onderwijskundig leider en
eindverantwoordelijk voor de schoolorganisatie.
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Het is de verantwoordelijkheid van de directeur zicht te
houden op de totale organisatie.
Zij bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in de gehele
school en zorgt ervoor dat zij inzicht heeft in de totale
organisatie.
Zij verkrijgt haar informatie door regelmatig overleg met het
PT en observaties in onderwijsteams, maar ook door zelf de
organisatie te onderzoeken en een beeld te vormen van
ontwikkeling.
Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid,
waaronder de uitvoering van passend onderwijs en het
opbrengstgericht werken.
Faciliteert en ondersteunt leerkracht en zorgcoördinator.
Voorzitter van het ondersteuningsteam. Zij onderhoudt
contacten met ouders, leerling, leerkrachten
,zorgcoördinator, bestuur, externen.
De directeur is de voorzitter van de stuurgroep
onderwijsbeleid.
Specialist onderwijsbeleid

Nader in te vullen

Dyslexiespecialist

Adviseert en informeert leerkrachten en ouders op het
gebied van lezen, spelling en dyslexie.
Draagt zorg voor de ondersteuning van de leerkrachten van
leerlingen op taal-leesgebied en organiseert i.s.m. de
zorgcoördinator teamvergaderingen.
Kan didactisch onderzoek doen.
Voor een dyslexieverklaring moet altijd aanvullend
onderzoek worden gedaan door een psycholoog of
orthopedagoog.
Neemt deel aan conferenties en studiedagen.

Gedragsspecialisten

Ondersteunen het team bij vragen rondom
gedragsproblematiek. Eén ervan is tevens
Kanjercoördinator.
Organiseert i.s.m. de zorgcoördinator leergroepen rondom
het thema gedrag en sociale vaardigheid. Zij geeft ook Rots
en Watertraining.

Specialisten meer- en

Leergroep die zich bezighouden met het ontwikkelen van

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren

hoogbegaafdheid

protocol, het ontwerpen, implementeren en borgen van het

heeft opmaak toegepast: Markeren

onderwijsaanbod per onderwijsteam.
Specialist leesonderwijs

Nader in te vullen

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren

Specialist rekenonderwijs

Nader in te vullen

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren
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Specialist intake

Nader in te vullen

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren

Specialist VOO

Nader in te vullen

heeft opmaak toegepast: Niet Markeren

Leerkrachtondersteuners

Is een onderwijsassistent met de bevoegdheid om ook
instructies te geven. De leerkrachtondersteuner is niet
eindverantwoordelijk voor het lesaanbod, dit wordt bepaald
door de leerkrachten

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten bieden ondersteuning in de
groepen of aan kleine groepjes leerlingen.
Ze kunnen gevraagd worden door de leerkracht om toetsen
op maat af te nemen.
Zij overleggen regelmatig met de zorgcoördinator over de
begeleiding en ondersteuning die zij bieden.
De onderwijsassistenten zorgen voor de administratie in
ParnasSys rondom de geboden begeleiding.

2.5.7 Leerling-dossier
Voor elke leerling is er een digitaal leerling-dossier, wat te vinden is in het registratiesysteem
ParnasSys. Hierin is opgenomen:
•

leerling gegevens

•

rapporten

•

uitslagen van toets-resultaten

•

gegevens uit het leerlingvolgsysteem (CITO LOVS)

•

verslagen van gesprekken met ouders

•

gespreksafspraken met ouders

•

bijlagen van externen

•

medisch protocol

•

groepsnotitie

•

individuele handelingsplannen

•

verklaring dyslexie

•

OPP

•

Privacyverklaring/AVG

•

schriftelijke waarschuwing schorsing of verwijdering

•

eventueel een onderwijskundig rapport

3 Extra ondersteuning
“Extra ondersteuning is ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning kan worden geboden.
Hier is bijvoorbeeld extra personeel, een speciale aanpak of aangepaste leer- of hulpmiddelen nodig. Dit
kan in de vorm van een arrangement op een basisschool of in de vorm van tijdelijke plaatsing op een
SO/SBO school (SWV Passend onderwijs IJmond, 2014).”
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3.1 Procedure handelingsgericht arrangeren
Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan alle betrokkenen met elkaar in
gesprek. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? Wat is er nodig aan
ondersteuning? Met de antwoorden op deze en andere vragen wordt met elkaar een
arrangement op maat gemaakt. De uiteindelijke aanvraag voor extra ondersteuning loopt via
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.
Voor de aanvraag van een arrangement dient de school een groeidocument/ Topdossier,
inclusief ontwikkelingsperspectiefplan, op te stellen.

3.2 Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O
Wanneer de school in samenwerking met het samenwerkingsverband de extra
ondersteuning niet kan bieden wordt samen met de ouders gekeken naar een meer passende
onderwijsplek. In samenspraak met de ouders vraagt de school bij het
samenwerkingsverband een toelaatbaarheid-verklaring aan. Bij toekenning hiervan kan een
kind geplaatst worden op het speciaal (basis)onderwijs. Een plaatsing in het speciaal
basisonderwijs is in principe van tijdelijke aard, een plaatsing is het speciaal onderwijs kan
tijdelijk dan wel structureel tot 12/13 jarige leeftijd zijn.
Er kunnen verschillende typen toelaatbaarheid-verklaring afgegeven worden:
•

Speciaal basisonderwijs

•

IKC (4 t/m 6 jarigen)

•

Speciaal onderwijs
- categorie I (cognitief zeer beperkt, lichamelijk gehandicapt, langdurig ziek,
psychiatrisch)
- categorie II (lichamelijk gehandicapt én cognitief zeer beperkt)
- categorie III (ernstig meervoudig gehandicapten én cognitief zeer beperkt)

Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o dient de school een volledig
groeidocument/ Topdossier, inclusief ontwikkelperspectiefplan te overleggen.

3.3 Exclusief
De Sleutelbloem streeft er naar de zorg voor leerlingen, waaronder mogelijk ook leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben, op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er
kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarin de grenzen aan de ondersteuning voor
leerlingen worden bereikt.
Factoren die meewegen in de afweging of de school de ondersteuning kan bieden om in de
onderwijsbehoefte van een leerling te voldoen zijn onder andere:
•
23
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Te denken valt o.a. ook aan de grootte van de groep, een homogene of combinatiegroep, het
aantal leerlingen in de groep met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, zoals
bijvoorbeeld met betrekking tot gedrag, individuele leerlijn, het aantal instructiegroepen.
•

De draagkracht van de leerkracht/ het team;

Indien het onderwijs aan de leerling een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de
leerkracht, dat daardoor de tijd en de aandacht voor de overige leerlingen in de groep
onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor de school de grens
bereikt (bijvoorbeeld bij permanente hulp bij toiletbezoek, verschoning, getild moeten
worden, hulp bij eten en/of drinken).
•

De mogelijkheden van De Sleutelbloem, bijvoorbeeld onderwijskundige zorg,
menskracht, expertise, begeleiding, middelen;

Hierbij valt te denken aan beschikbare tijd en mogelijkheden van leerkrachten voor overleg
met alle betrokken partijen; het aantal extra leerlijnen en handelingsplannen die gemanaged
kunnen worden; de aanwezige voorzieningen voor lichamelijke zorg; de aanwezige
voorzieningen voor bijvoorbeeld dove of slechthorende leerlingen; de aard en de ernst van
de handicap en de hulpvraag van de leerling;
•

De mogelijkheden van de leerling;

Als een leerling een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg
en de behandeling voor het desbetreffende leerling als het onderwijs aan de betreffende
leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor de school de grens bereikt. De
leerbaarheid (en het IQ) van een leerling moet zodanig zijn, dat hij of zij het reguliere
onderwijsaanbod helemaal of grotendeels kan verwerken (groep 6 niveau). De leerling dient
zich aan de groeps- en schoolregels te kunnen houden en zelfstandig te werken.
•

De rust en veiligheid van alle leerlingen en personeelsleden in de school;

Indien een leerling ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een ernstige verstoring
van de rust en de veiligheid van het kind zelf, de andere kinderen in de groep evenals van
het personeel, dan is een grens bereikt.
•

Ouders en school kunnen goed samenwerken en volgen binnen hun
mogelijkheden elkaars adviezen op. We zijn partners in de zorg voor de
ontwikkeling van het kind. Indien blijkt dat ouders en school niet (meer) op één lijn
zitten wat betreft normen en waarden op het gebied van opvoeding en
ondersteuning, dan is de grens bereikt.
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4 Bijlagen
4.1 Basis- en (licht) curatieve extra ondersteuning
in schema
School: De Sleutelbloem
Bestuur: Fedra
Basisondersteuning
Onze basiskwaliteit:
Basisarrangement (beoordeling onderwijsinspectie d.d. 27-10-2014)
wit = niet aanwezig geel = in ontwikkeling groen = voldoende
aanwezig blauw = excellent
Handelingsgericht werken

wit

geel

groen blauw
X

Planmatig werken

X

Ondersteuningsstructuur

X

Preventieve en licht curatieve interventies:
Aanbod voor leerlingen met dyslexie

X

Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en
wiskundeproblemen
Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde
intelligentie
Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde
intelligentie
Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek

X

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften

X

Rolstoeltoegankelijkheid gebouw (entree, toilet, lokalen)

X

Protocol voor medische handelingen

X

X
X
X

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen)
• Specialist ondersteuningsbeleid
• Specialist onderwijsbeleid
• Gedragsspecialist verzorgt kanjertraining en rots en water training
• Dyslexiespecialist houdt toezicht, onder de aansturing van de zorgcoördinator,
op de uitvoering van het protocol ernstige lees- en spellingsproblemen en
dyslexie
• Specialist Meer- en Hoogbegaafdheid
• Specialist leesonderwijs
• Specialist rekenonderwijs
• Specialist intake
• Specialist VOO
• Leerkrachtondersteuners
• Onderwijsassistenten
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4.2 LEERLINGENZORG SCHOOLJAAR 2019-2020
Beleid
Het beleid t.a.v. de leerlingenzorg richt zich op de ondersteuning bínnen de groep, bij
voorkeur níet erbuiten. Dit doordat wij vinden dat een kind bínnen een groep thuishoort,
waardoor d.m.v. diverse werkvormen ingezet kan worden op het leren van en mét elkaar.
In het rapport van bevindingen inspectiebezoek 2016-2017 wordt aangegeven dat
verbeterpunten liggen bij
• De hulp aan individuele leerlingen die extra zorg behoeven.
• Afstemming van technisch lezen.
• Analyseren wat de oorzaken zijn van de achterstand van diverse zorgleerlingen:
hierbij landelijke genormeerde toetsen hierbij betrekken. M.a.w.: past de geboden
zorg bij de hulpvraag van de leerlingen.
• Resultaten van planmatig werken specifiek beschrijven.
Ook het SWV IJmond steekt in op een verdere ontwikkeling van scholen en
professionalisering t.b.v. een goede basisondersteuning, beschreven in het
ondersteuningsplan SWV IJmond 2016-2020.

4.3 SPEERPUNTEN van de school: 2018-2019
(Meer informatie terug te vinden in het jaarplan 19-20 / schoolplan)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Borgen van het Technisch leesonderwijs groep 3 t/m 8
Versterken van Begrijpend leesonderwijs groep 3 t/m 8
Versterken van Woordenschat onderwijs groep ½ t/m 8
Borgen lesmethode Taal (TOM) en rekenen (WIG)
Sterke pedagogische leiders (leerkrachten)
Effectieve instructies en sterk klassenmanagement
Leerling betrekken bij ontwikkelingsgesprekken met leerkracht en ouder
Borgen verbetertraject Betekenisvol onderwijs / fonemisch bewustzijn groepen 1 en 2.
Het werken in onderwijsteams (OT): 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.
Differentiatie naar de meer leervaardige kinderen vormgeven binnen de
onderwijsteams.
Weerbaarheidsontwikkeling van de meer gedragskwetsbare kinderen (Rots en
Water)
Onderzoeken van Formatief evalueren

september 2019

TOETSKALENDER BASISSCHOOL DE SLEUTELBLOEM GROEP 3 T/M 8
WEEKNR.

DATUM

GROEP

TOETS

40

4 oktober

8

NIO

oktober

3-8

Kanjer Kanvas & Sociogram

45

6 t/m 10 nov.

4-8

3 en 4

14 t/m 25 jan.

3-8

Tussenmeting: AVI, DMT en Spelling
(dyslexieprotocol)
Spelling
Rekenen/ Wiskunde
(Rekenen Basisbewerkingen)
Begrijpend Lezen
DMT en AVI

maart

3-8

Kanjer Kanvas & Sociogram

14

9 t/m 13 april

3-8

AVI, DMT en Spelling (dyslexieprotocol)

16

16 en 17 april

8

IEP toets

23

4 t/m 8 juni

3-8

DMT en AVI

24-25
23 en 24

11 t/m 22 juni
3 t/m 14 juni

3-4
3-7

Begrijpend Luisteren
Spelling
Rekenen/ Wiskunde
(Rekenen Basisbewerkingen)
Begrijpend Lezen
NB rekenen basisbewerkingen wordt alleen afgenomen wanneer een leerling een IV-score of
lager heeft.
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5 GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN
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GEDRAGSPROTOCOL
(tevens pestprotocol)

De Sleutelbloem
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Beleid en richtlijnen KBS De Sleutelbloem
Datum: update mei 2018

Inhoudsopgave
Sleutelbloem en gedragsregels

3

Kanjertraining, Sleutelbloem en conflicten

3

Kanjertraining, Sleutelbloem en pesten

4

De rol van de directie

4

Onveilige situatie

5

Ondersteuningsplan 2018-2019

1

Sleutelbloem en gedragsregels

Op De Sleutelbloem gelden de volgende gedragsregels.
• Sleutelbloemers lopen door de gang.
•

Sleutelbloemers hangen jassen en tassen aan de kapstok.

•

Sleutelbloemers komen op tijd op school

•

Sleutelbloemers hebben respect voor elkaar

•

Sleutelbloemers lachen niemand uit

•

Sleutelbloemers gebruiken stop = stop

•

Sleutelbloemers begroeten elkaar

•

Sleutelbloemers spelen met elkaar of laten elkaar met rust

•

Sleutelbloemers geven elkaar complimentjes

•

Sleutelbloemers houden de deur open voor een ander

•

Sleutelbloemers luisteren naar elkaar

•

Sleutelbloemers zeggen het als iemand iets gevaarlijks doet

•

Sleutelbloemers denken na voordat ze iets doen

•

Sleutelbloemers vragen of ze spullen mogen lenen

•

Sleutelbloemers zijn eerlijk

•

Sleutelbloemers helpen elkaar

•

Sleutelbloemers geven beleefd antwoord

•

Sleutelbloemers kijken elkaar aan als ze praten

•

Sleutelbloemers doen het samen goed

Iedere twee weken staat een andere regel centraal in de school. We verwachten dat zowel
leerkrachten, ouders en leerlingen al deze regels gedurende het hele schooljaar duidelijk
uitdragen. Dit betekent dat de regels goed zichtbaar zijn in de school en dat de kinderen hier
door iedereen op aangesproken worden.

2

Kanjertraining, Sleutelbloem en conflicten.

Aansluitend bij en ter verdieping van de gedragsregels werken we op De Sleutelbloem met
de kanjertraining. De kanjertraining is een preventieve gedragsmethode waarbij gewerkt
wordt met de volgende vier types; het bange konijn, het grappige aapje, de pestvogel en de
kanjertijger (resp. gele pet, rode pet, zwarte pet, witte pet). Met de kanjertraining leren wij
kinderen zich te gedragen als een kanjertijger.
De kanjertraining vindt dat ieder kind, altijd een keuze heeft in zijn gedrag;
• Je zoekt een conflict niet op. Kom je niet in een vervelende situatie terecht, dan hoef je
ook niets op te lossen. Dit bereik je door na te denken en goed te kijken naar hoe
kinderen in je omgeving zich gedragen.
•

Je doet niet mee aan rottigheid.

•

Je gaat weg bij rottigheid. Je probeert een conflict op een redelijke manier op te lossen
en je behandelt andere kinderen altijd met respect.

•

Is er geen uitweg? Wees slim.

September 2019 herzien door Sonja Adelaar
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De kanjertraining en de Sleutelbloem geloven dat kinderen elkaar niet dwars willen zitten.
Kinderen hebben niet de bedoeling om vervelend te doen.
In een conflict wordt daarom gevraagd naar de bedoelingen van een kind;
‘Is het jouw bedoeling om mij/dat kind zo boos/verdrietig te maken?’
‘Nee? Doe dan anders.’
‘Is het wel je bedoeling? Dan heb je een probleem, want dat wordt niet toegestaan.’
De leerling krijgt in het laatste geval bedenktijd. Vervolgens wordt gesproken met dit kind
over zijn bedoelingen en of het mogelijk is het gedrag te veranderen. Vaak blijkt dat een kind
geen nare bedoelingen had, maar bijvoorbeeld niet goed na heeft gedacht. Dan kan een
conflict goed en naar tevredenheid van beide partijen opgelost worden. Als blijkt dat een
leerling zijn of haar gedrag niet wil veranderen, worden, om vervelende situaties in de
toekomst te voorkomen, de ouders van het kind uitgenodigd.

3

Kanjertraining, Sleutelbloem en pesten.

Veel ouders verlangen van de school dat het kwaad, de pester moet worden bestreden en dat
het goede, de gepeste, moet worden beschermd. De school kiest er echter voor om kinderen
niet te beoordelen als behorend bij het goede of kwade. Ieder mens, ieder kind maakt wel
eens fouten. Kinderen hebben het recht daarin te worden opgevoed en te worden begeleid,
zowel door de school als door de ouders.
Zoals hierboven beschreven staat, verwachten wij van kinderen dat ze zelf kiezen hoe ze zich
willen gedragen. Je kan er in veel gevallen voor kiezen een zogenaamde pestvogel uit de
weg te gaan. In uitzonderlijke gevallen echter kan het zijn dat een kind conflicten probeert te
ontwijken, maar toch herhaaldelijk gepest wordt. Wij kiezen, ook dan, voor een
oplossingsgerichte aanpak.
In gesprek met de kinderen (en eventueel ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat alles
mag zolang anderen zich goed voelen bij jouw gedrag. De school staat niet toe dat een
leerling mag doen en laten wat het wil als dat ten koste gaat van hem-/ haarzelf en anderen
(terug te vinden op de posters in de school; dit doen we- dit doen we niet). De grens die de
school hierin hanteert zijn normale fatsoensregels. De basisprincipes hiervan zijn vastgelegd
in de Nederlandse grondwet.
Over het algemeen komen we er door middel van zo’n oplossingsgericht gesprek goed uit.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt. De school maakt wel aantekeningen van het
gebeurde. Ook is er een mogelijkheid om het reflectieformulier te laten invullen door de
leerling. Deze wordt daarna meegenomen naar huis en komt ondertekend door de ouder
retour.
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N.B. De school heeft de ouders nodig om tot een goede oplossing te komen. Goed voor het
eigen kind, maar ook voor de andere kinderen, de leerkracht, de school en de buurt.
De pestcoördinator houdt toezicht op de naleving van de afspraken.

4

De rol van de directie.

De directie komt in beeld op het moment dat
- De leerkracht de problematiek niet meer alleen af kan handelen
-

Het ongewenste gedrag na verschillende gesprekken (evt. met ouders) niet afneemt

-

De veiligheid van de groep in het geding is (fysiek/ mentaal)

-

Het ongewenste gedrag niet alleen binnen de groep plaatsvindt

-

Er sprake is van onbegrensd gedrag

5

Onveilige situatie.

Wanneer gedrag voor de klas of school een dermate grote impact heeft (voor een onveilige
situatie zorgt) kunnen vergaande maatregelen gewenst/noodzakelijk zijn. Deze maatregelen
staan los van bovenstaande. De veiligheid in de klas/school gaat voor.
Wij kunnen als school de volgende stappen nemen.
- Een leerling misdraagt zich ernstig in de klas of op school. Bij situaties buiten de klas,
handelt de aanwezige leerkracht eerst, daarna de eigen leerkracht raadplegen, deze
handelt de situatie af.
-

De leerling en is niet tot rede te brengen door de verantwoordelijke leerkracht. De
leerling wordt ter afkoeling uit de klas of bij ernstig gedrag bij de directie (bij
afwezigheid bij van te voren per hal afgesproken groep) geplaatst.

-

Als de leerling niet meewerkt, dan kan een andere leerkracht ingeschakeld worden
om de leerling te verwijderen.
De leerling krijgt de kans om zelf te vertellen wat er is gebeurd en krijgt de
mogelijkheid na te denken over zijn bedoelingen. Naar aanleiding hiervan krijgt de
leerling de kans aan te geven hoe hij/zij denkt het probleem op te lossen. Dit wordt
besproken met de betrokken leerkracht. Afhankelijk van de juistheid van de
probleemomschrijving begeleidt de betrokken leerkracht/ directie de leerling bij de
vervolg-/ herstelstappen.

-

De afkoelingsperiode, de bedenktijd en het maken van herstelstappen zijn erop
gericht de leerling weer deel te laten nemen aan het leerproces in de groep. Na het
zetten van bovenstaande stappen wordt door de leerling aan de betrokken leerkracht
gevraagd of deze akkoord gaat met de inhoud van de gemaakte stappen.

-

Ouders worden bij handgemeen of ander buitensporig gedrag op de hoogte gesteld
door middel van een telefoontje, eventueel een brief of een gesprek (afhankelijk van
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de ernst of frequentie van het gedrag). Bij de keuze voor een brief worden afspraken
ondertekend door ouders, kind en school.
-

De directie maakt een notitie van haar bemoeienis in het leerlingvolgsysteem.

Wanneer de directie en leerkrachten niet in staat zijn de leerling rustig te krijgen/ terug in de
groep te plaatsen, kunnen ouders worden gebeld met het verzoek de leerling op te halen. De
leerling krijgt dan een time-out voor de rest van de dag. De school geeft de leerling
voldoende werk mee.
Wanneer bovenstaande onvoldoende effect heeft, kan besloten worden tot time-out,
schorsing of verwijdering (zie protocol).
Wanneer leerling en uiteindelijk ook ouders te kennen geven dat zij menen het recht te
hebben zich te misdragen, kan een leerling, ook na eventuele schorsing of verwijdering, niet
terug de eigen klas in. Ouders gaan hierbij tegen het advies van de school in en dit heeft
consequenties.
Als ouders in een andere situatie te kennen geven zich niet aan de gedragsregels van de
school te willen houden, worden zij hier door de leerkracht of eventueel de directie op
aangesproken. Leerkrachten, leerlingen en ouders horen zich te gedragen naar de
fatsoensregels van de school.
….
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